
porovnáni všech položek výpočtu (kalkulace} cen pro vodné a stočné za kalendářní

,ox zote a dosažené skuteěnostiv témže roce

vážení odběratelé společnosti §everočeské vodovody a kanalizace, a,§, provozující

infrastrukturní ma;eteť áu.i u mast regioňu ústecxérro a Libereckého kraje ve vlaslnictví

§everočeské vodárenské spoleěnosti a.s,, pře_dkládáme,porovnání všech položek výpočtu

(kalkulace) cen pro 
""án* 

a stoěné ,a r.aí"riJařní rok 201b a dosažené skutečnosti v témže

Za období od 1. 1, 2016 do 31, 12,2a16 byly úótovány ceny:

bezDPH sDPH

$,2a Kč/m3 49,68 Kč/mS

42,a2 Kč/m3 48,32 Kčlm3

32,81 Kčlm3 37,73 Kóim3

35,38 Kčlm3 40,69 Kčlm3

voda pitná

odpadní voda odkanalizovaná

voda pitná předaná solidární

odpadní voda převzatá k odkanalizování solidární

Při stanovení uvedených cen §e spoleónost řídila věcnými podmínkami a závazným

postupem daným,*xoi*m č, 52611990 Sb,, o cenách a vyhláškou č.4§012009 §b., kterou

se provádí zákon o cenách.

V souladu se zněním zákona ě, 274ftaú1 §b., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

p-ť-d-; o imenc,náxi*nl.r.l zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

ovodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme, ie,poiovnání všech polažek výpoótu

(kalkulace) cen pro ňné a siočné za tcat;noářní rok Zoio a dosaŽené skuteČnosti v témŽe

roce bylo ,pr*.ouáno ;É Ýymeru. tur č, 01/2CI16 v členění nákladových položek

odpovídajícím přilozl j. zo vvl,,iišky č. 428nau §b,, kterou se provádí zákon é, ?74l20a1

§b,, o vodovadech a kanaližacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a,§,

Schválil:

Zpracoval: Lenka Soperová
manažer útvaru plánu a financi



§everočeské vodovody a kanalizace, a" r"

ponovHÁNi všecH pot_ožex vÝročru 1xllxulAcr} c§N pno vooHÉ * sroČn* zn x*lrHDÁŘNi RoK 20í6

A DosAžEilÉ §KUTEčHosTl v TÉMžE Ro§E
Tábulk8 č

'iiiemnjcs v9dnáho a stočnáho ieveročeská vodovody a kanalizacs, a^§.

Píovszovátelnárev á lČ ;everočeské Vodovody a kanalizace, a.s. (lc 49099451]

ll Vla§tnik-niizev a ]Č ieupraňpská vodáfen§ká spolfanú§t a,§, ílU 49{J994t 9}

Formulář A a B
lndex 1 až x

pE góuvisaiici § aenou lamostatný ll§t

Há6eK
l.]ákladóvé póioĚky V§da pjtná Voda odpadní

20i6 Řszdíl
2§1 8 ,nj^

Rozdil
sk!tgčnošt kalkulace §kutBóná§,| kálkulacé

1 2 a 4 á § 7 8

1 !lsteřiíl 345,972 337,§1( 8,062 3§,371 38,427 -2,0§§

- surová voda sodz€mni + povrchová 246,85§ 247,§3{ 1.07,1 0,038 0,00c B,§3(

1.z - §itňá voda přeyz§tá+odpgdní voda přědaná _0.31? 6,175 §.176 -§.001

1.3 - chemikáli§ 28,378 25,893 27,§51 ,1,9§t

1-4 - ě§tgtní materlál 46,08: 1ó óoo 6.084 4,273 4.400

enerqie 80,36l &4,421 4.0§€ §7,1B? 97.94§ -ú,78:

elektíitka *fleť*ie 75.sO§ 77,43s 1,634 92,?8ú

_ o§tátní en8ťqis {plyn, sevná a kapáhá} 4.5§7 6.982 4,a83 5,445 -0,5a2

§. Mzdy 341,69/t 341.E16 -g,lzi 214.201 2,r§ t01 0.100

3,1 §flms mzo9 238.7s§ 2,051 ,l48.!82 ,46,84§ ,1,43§

3,2 oslatní osobni náklady 1 82,8§e 105,§77 65,91§ €7,?5§ 1,336

4, f§t tni nřim§ nákládv 829,§65 7§6"7§5 l2,81 ( 1 0{§,760 98§,750 30.8,1ů

4.1 " §dBj§Ý 0,§Oa 0,000 B,00{ 0.000 0,§Ot ů,030

4,z goíavY iníra§truktuíňího ma.i€iku 1Ba,2a2 127,561 58.721 20§,s3á 191.44É

náiem inlraslrukiurniho majetku 643,2B3 629.1 94 14,089 81§,725 798,304 j2,421

4.4 - nrcstředkv obnavv iníra§tí.majstku 0,00c s,O§t 0,00c 0.0§( B,O§{ 8,§§B

'ťoY{rzíli náklaďy 140,§7§ 1?8,78t 11,789 í99,164 184,49t 14.§§f

§,,1 - §óDlotkv ua vvpouštěni ódpadnich vod a-22í §,37; _n 1q, 8.419 10 
",1 

3t 1,71

5,2 - oslalí}i §rúvozni něklady axleíni 22,967 1 4,03l 8.937 76,s2§ á? &9) 28,§?í

_ óstatni oíovozni nákládv ve vla§tfií r§žii 1 17,38€ 114,3B4 3,004 114,724 12€,8§8 12,144

6 Finanóni nákladv 0,00( 0,§0{ 0,000 0,0§0 0.0§0 0,00{

v Fin.nční výnosy 0,00t 0,000 0,00! 0,000 0,00{

8, ýÝrobni réžie 178,1§{ 148,E78 1d ,aa 94,8,1s 69,64§ 7§",lv1

9. §§ťávni íežié 84,?4t 79,5§8 4,688 73,i4l ?s,§4r 3,§§!

10. illlné vla$txí náklady 2 000,§19 ,l a78.124 1z2,3s5 1733,1z1 1 665,00s 7n{1

H§dnota iníía§tíuktur.m.§Odl€ VUME 59 084,85 §§ 077.00 7,8§ §,l 328.99 §1 285.0{ 43.99

B Psřiuovaci cena §ouvis, provozniho hmóin,maj

c '0č*t píacovnikú

D /níl, ňilná íákilrrovaná v mii m3 50,654 49 ,l0t ],554

E ž loho dOínácnc§ti 35,814 35,00( 0,B14

/^.l. ň.lóářiňi ó.JvádÉná íakttrrovaná v mii, m3 39,85t 38,7§0 1.1§8

G . z 10ho domácno§ti 30.32a 30.00(

H
'il- 

<ťáikn\rárAk1llíó\r§ná V ňii m 5,94a 6,B0( "§,O§7

,lnírá dťtĎe,lni ňiš{éná v mii, ml B8,§55 9ú,O§€

J pitná nsb§ od6ádn1 voda převz*lá v mi!. rn; 1.§6i 1,56a §,6c0 s.o11

K pitná nebo od§ádni vtda předaná v mil. nnj 0,10s 0,1 0; 8,00i s,419 a,4?2 -§,00:

Porn*mk6:

Náhlsdy §e uváději Ý mil. Ka na 3 de§eli§nri ni§ta.

ŘódkY A a B 5e uváději v fiii. Kó na 2 de§otinná n}i§{á,

v{]klt = Wbráné údaíe naie!'{§v§€ýid€naa Tabulka č. 2

iáaek
kálkul§vaná cena přo vodné a pro stočt __ , ,-- -. ..

Texi I Měíná
l ledn.

pOzněmka Voda Pitná | Voda odĎadn!

1 2 2a 2h 3a 4s 6a 7á

,11 J§í]NoTKoVÉ NÁKLAOY 14í. m3 3§,4! 38.25 37,88 37 "?1

2. blná vla§íni náldádv - uvN mil.Kě ř,lů 2 000.5,, l 878,124 1 73§,l ř1 l o§c.UVš

3, (a]kulačni zisk mil.Kó 1s7.75í z4e,145 ,lB9,4§3 215,555

,14 ý§dil: ŮVN (orientačni ukazat§l} ř.1 3liř,1 211 0§} §3a {a §fi 10_92 12.§§

1á . z i.13 ns rozv9i a Ďbnovu jnfŘstr.ma,iBiku mi}.Kč 0.00 0.§{ 0,0ú

,16. ]ejkgm uVN t ži§k mil,Kč ř.12+i. 13 21&8,2?i 2 121,2§! 1924,§74 1 880,563

17 Joda faklurovaná §itná. odBadn!+§řážková mil.m3 í.D,F+H 5§,§§J 49,1g| 45.801 44,75§

l8- CENA Bí0 vódné, §točné ř. 1§lř^ 17 43.2( 42,úi 4?,gi

19 CENA pló vodné, §točné { DPH Kó.m 3 49,§8 49,6t 48,32
Tvorb* c€ikem
od roku 2009 Tvaaba za íůk

2ó16 Vod.
Čerpání za rok

2016 Vod.
Tvorba za íók

2016 Kan,
Čerpáli za rok

?ůl§ Káfi,cBrpání celkem
ód r0k! 2809

Píostřědky obnovy
ir}ffa§tfuktíukiuínlh§ me.jetku

míl, K*
9 598,§0

814.9 ů14"9 622,s
9 59B.§ú

JÝ§aéco!,aj §E. L€nka s§páť§vá §/ ,7
, jnq, Al§é N€ilda

T§lerón]
l€nkÉ-sffiarova&sŘk,ez ll}-mail:


